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Touchtech förstärker leveransorganisation

Henrik Fasth ansluter den 15 oktober till Touchtech och kommer att ansvara för projektledning 
och leverans av kundspecifika integrationer och projekt. Henrik kommer senast från 
betalbolaget Bambora, som nyligen köptes upp av Ingenico som är en av världens största 
tillverkare av betalterminaler för fysiska butiker. På Bambora hade Henrik en bred roll inom 
försäljning och var delaktig i utvecklingen av deras nya checkout för online-handeln.   

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar värvningen:
”Vi ser Henrik som en nyckelvärvning i vårt fortsatta tillväxt- och expansionsarbete. Henrik 
besitter en bred teknisk förståelse för betalmarknaden som kommer vara en allt viktigare del 
för Touchtechs fortsatta utveckling av Vendo. Tillsammans kommer vi satsa mer energi på att 
utveckla befintliga kunders affär”. 

Henrik Fasth kommenterar:
”Idag är digitalisering en viktig del i utvecklingen av ett företag. Men den viktigaste punkten är 
att digitaliseras på rätt sätt.

Touchtechs skärmar och teknik skapar ett effektivare led mellan e-handel, leverantörer 
och lager för dom fysiska butikerna. Samtidigt så skapar man en mer positiv kund och 
köpupplevelse där känslan av e-handel och personlig service möts. För mig är det en känsla 
som tidigare saknats.

Idag kan en verksamhets butik och e-handel vara två helt skilda världar. Med Touchtech får man 
möjligheten att skapa en symbios mellan dessa kanaler och att inte bara driva dom framåt var 
för sig. Nu flyttar inte bara butiker in i e-handeln. E-handeln flyttar nu också in i butikerna.

Min egna passion för teknik som underlättar, förenklar och utmanar gav mig inspiration redan 
vid första mötet med Touchtech. Ett ambitiöst företag som kommer forma framtiden med sina 
produkter och sin teknik“.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com 
031-75 73 260

Om Touchtech
Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller lösningar till detaljhandeln för 
att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolagets produkter ryms inom 
det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna 
presentera och erbjuda det fulla sortimentet i butik.


